
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO . 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N.º 22/2015, DE 31 DE MARÇO DE 2015 

Define os parâmetros de carga 
horária para os cursos 
Técnicos. PROEJA e de 

Graduação do IFSP 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições regulamentares. embasado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. no Decreto 5.840 de 13 de julho de 
2006. na Resolução CNE/CP nº 2 de 19 de fevereiro de 2002, na Resolução CNE/CES nº 

2 de 18 de junho de 2007. na Resolução CNE/CEB nº 6 de 20 de setembro de 2012. na 

Resolução CEB/CNE nº 1. de 05 de dezembro de 2014 e. considerando a decisão do 

Conselho Superior. na reunião de 31 de março de 2015. 

RESOLVE: 

Art. 1º. O semestre letivo deverá ter. no mínimo. 100 dias. de forma a garantir 

os 200 dias letivos anuais exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

$ 1º. Os dias letivos a que se referem o Art. 1º devem ser distribuídos em. no 

mínimo. 19 semanas. 

$ 2º. O sábado poderá ser considerado dia de efetivo trabalho acadêmico para 
integralização dos 200 dias letivos. desde que previsto em calendário. 

Art. 2º. A critério do campus. a duração das aulas poderá ser de 45 ou 50 

minutos, opção que deve ser estendida a todos os cursos oferecidos. em todos os 

períodos de funcionamento. 

Art. 3º. São estabelecidos os seguintes limites de carga horária: 
I Cursos de bacharelado: mínimo previsto nas respectivas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. acrescido de. no máximo. 10%. Aim



IH. Cursos de licenciatura: mínimo previsto nas respectivas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. acrescido de. no máximo. 10%. 

II. Cursos de tecnologia: mínimo previsto no Catálogo Nacional de Cursos 

acrescido de. no máximo. 10%. 
IV. Cursos técnicos de nível médio nas modalidades concomitante e 

subsequente: mínimo previsto no Catálogo Nacional de Cursos acrescido de. no 

máximo. 10%. 
V. Cursos técnicos de nível médio na modalidade integrada: somatória entre o 

mínimo previsto no Catálogo Nacional de Cursos e o mínimo de 2.400 horas para a base 
nacional comum. acrescidos de. no máximo. 10%. 

VI. Cursos desenvolvidos no âmbito do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos - PROEJA: mínimo estabelecido na legislação específica acrescido de. no 

máximo. 10%. 

Parágrafo único. O acréscimo máximo de 10% calculado para cada curso 

deverá compor a carga horária das disciplinas. 

Art. 4º. Revoga-se a Resolução do Conselho Diretor CEFET-SP nº 283/07. de 

03/12/2007. 

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor nesta data. 

La AOO Upa 
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